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APRESENTAÇÃO
O Projeto ENEM SALESIANO, elaborado em sintonia com o planejamento estratégico
da RSB-Escolas, tem como objetivo principal melhorar a qualidade pedagógica das escolas,
os índices de proficiência dos estudantes no ENEM e o consequente reposicionamento das
escolas no cenário local e nacional.
A RSB-Escolas busca consolidar a cultura de avaliação e aprimorar a gestão educacional, a partir de análises de cenários e de dados estatísticos, bem como aprimorar os processos e as práticas pedagógicas e o Material Didático Digital (MDD), articulando a proposta
salesiana de educação e os referenciais do ENEM (eixos cognitivos, competências, habilidades e objetos de conhecimento associados).
Com vistas a alcançar tais objetivos, com base na análise dos resultados obtidos por
suas escolas no ENEM, na série histórica de 2013 a 2015, elaborou-se uma matriz estratégica
para o triênio 2017-2019, que prevê um conjunto de ações integradas e articuladas, em parceria com a Edebê, com o envolvimento das comunidades educativas. Assim, efetivou-se,
neste ano de 2017, o Simulado Enem Salesiano. Sua primeira edição aconteceu em junho
e a segunda em setembro. Nesta última, com a aplicação, também, da prova de redação.
Mais uma vez, o forte trabalho colaborativo dos diretores e coordenadores pedagógicos das CEPS, que participaram dos Simulados, demonstrou que ações realizadas com o
empenho dos educadores e estudantes fazem a diferença, pois alcançamos o número de
68 escolas e 2.276 estudantes participantes dessas primeiras edições do nosso Simulado
Enem Salesiano.
Por essa razão, para marcar a culminância desta ação, apresentamos este livro digital.
É um e-book com os 94 textos dos estudantes-redatores que mais se destacaram na Redação do Simulado Enem Salesiano. A coletânea traz os textos que atingiram o nível desejado,
a partir dos critérios estabelecidos pelo Exame Nacional do Ensino Médio.
São textos que revelaram as habilidades de seus redatores nos aspectos conteúdo,
articulação textual, argumentação consistente, correção gramatical e, sobretudo, personalidade redacional. Algumas redações, os autores optaram por intitulá-las; e para os que não
o fizeram, inserimos o tema que foi proposto no simulado – A Saga dos refugiados no Brasil
–, apenas para referenciá-lo à obra.
O livro está organizado pelos nomes dos autores em ordem alfabética. Autores esses
que, na expectativa da próxima etapa de suas vidas – a escolarização no Ensino Superior –,
sentirão uma satisfação, neste momento muito importante, por constatar que sua produção de texto teve o olhar de um leitor ativo, apreciando sua obra. Teve o seu olhar!
Esperamos, caro leitor, que você se deleite com esta oportunidade de leitura. Logo
que possível, LEIA e aprecie a qualidade textual de nossos alunos salesianos. Afinal, se a
leitura pode ser a melhor viagem, a escrita é uma das melhores realizações.

Ir. Adair Aparecida Sberga
Pe. José Adão Rodrigues da Silva
Diretores Executivos da RSB-Escolas
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TEMA: A Saga dos refugiados no Brasil
Violência. Guerra. Perseguição. Ditadura. Miséria. Estes são apenas alguns dos fatores
que levam milhões de pessoas a emigrarem de sua terra natal em busca de asilo nos mais
variados países, incluindo o Brasil. No que se refere aos expatriados, nosso país possui leis
que facilitam, até certo ponto, o ingresso destes na sociedade brasileira. Entretanto, ainda existem uma série de desafios que essas pessoas enfrentam antes e depois de chegar
no país, o que nos leva a uma discussão humanitária, social e econômica.
Para obter o status de refugiado, o indivíduo precisa atravessar um processo legal
que avaliará as condições de vida do solicitante para que seja reconhecida ou não a necessidade de asilo. Porém, a demora desse procedimento e o receio de ter sua solicitação
negada leva muitos migrantes a ingressar no país ilegalmente. Isso gera situações caóticas em algumas cidades fronteiriças, que ficam superlotadas com os chamados ‘’atravessadores’’, como aconteceu em alguns municípios do interior de Roraima que receberam,
repentinamente, milhares de venezuelanos, sem ter a menos estrutura para tal. Essa condição de ilegalidade é desvantajosa tanto para o país como para o expatriado. Uma análise feita pelo grupo de economistas ‘’Crash Course’’ mostra que os imigrantes legais têm
uma qualidade de vida muito superior, uma vez que podem procurar empregos formais
compatíveis com suas qualificações, ao contrário dos ilegais, que ficam restritos às ruas e
casas de apoio, não tendo boas perspectivas de vida.
Ademais, muitas pessoas apoiam-se no senso comum para validar discursos
xenófobos, associando erroneamente a presença de refugiados a mazelas como o
desemprego e o terrorismo. O brasileiro tem uma educação de caráter conservador e muito reluta na compreensão e aceitação de culturas alheias, fazendo com
que os refugiados sofram os mais variados tipos de preconceito. De acordo com
o sociólogo Zygmunt Bauman, na contemporaneidade, o homem se torna cada
vez mais individualista, colocando-se menos no lugar do outro. Diariamente, sírios
morrem ao tentar atravessar o oceano em botes. Essa falta de empatia e de capacidade de perceber o outro como ser humano em muito dificulta a situação.
Tendo em vista a grande influência do Brasil na América do Sul, o governo deve
dar exemplo na política de asilo, agindo conjuntamente com outros países de forma logística, diminuindo a superlotação e acelerando o processo de concessão de
refúgio, de forma que os asilados possam se integrar mais rapidamente à sociedade.
É importante que essas pessoas sejam direcionadas, preferencialmente, às cidades
menos populosas, a fim de evitar um processo de macrocefalia urbana. Assim, os estrangeiros poderão ter um ingresso mais tranquilo em nosso corpo social.
Allan Juan Silva de Araújo– 3º ano B – EM
Colégio N. S. Auxiliadora – Aracaju/SE
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TEMA: A Saga dos refugiados no Brasil
Diferente dos países europeus, o Brasil enxerga de uma outra forma os refugiados, enquanto o europeu é influenciado pelo xenofobismo presente em sua cultura, o brasileiro torna o refugiado mais
um integrante da invisibilidade social.
A lei nº 13.445 garante ao migrante condições de igualdade com
os nacionais, a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Não obstante ainda há muitas barreiras que
dificultam a exigência de seus direitos por partes desses indivíduos,
sendo uma delas a diferença linguística que torna a comunicação
inviável.
A crise humanitária no Oriente médio é noticiada diariamente,
no entanto a crise que assolar internamente o país é minimizada, o
que leva os espectadores a desenvolver uma visão humanitária em
relação a outros países, não se dando conta que sua própria nação
enfrenta dificuldades semelhantes.
O governo não investe em infraestrutura para receber tais imigrantes, contribuindo ainda mais com a desestruturação social, aumentando o índice de violência e prostituição, que o refugiado tende a apoia em qualquer alternativa que garanta seu sustento.
Visto isso, o governo tem de investir em programas sociais que
preparem a população para receber os refugiados com uma visão
humanitária, para que haja um esforço para integrá-los em território
nacional, além de oferecer cursos de português e cursos profissionalizantes a fim de tornar mais confortável a vida deles no Brasil.

Ana Beatriz Martins de Souza – 3º Ano A – EM
Colégio Dom Bosco – Leste Manaus/AM
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TEMA: A Saga dos refugiados no Brasil
Refugiados são pessoas afetadas de forma direta pela violência
de um conflito ou pela perseguição de grupos políticos, étnicos e
religiosos. De acordo com a organização das Nações Unidas (ONU),
o número de refugiados atingiu a marca de 65,6 milhões de pessoas,
número nunca antes registrado na história, sendo a maior crise humanitária desde a fundação da entidade.
O Brasil vem se tornando crescente abrigo para a população refugiada. A ONU estima um aumento de 9,3% de refugiados asilados no
país desde 2015, um total de 9,6 mil pessoas refugiadas legalmente. Indivíduos considerados de interesse de proteção internacional,
como os haitianos, também possuem vistos humanitários, totalizando a população refugiada a 68 mil pessoas.
Com este aumento de quase 10%, o Brasil tem recebido migrantes refugiados de todo o mundo, mas não os ampara. Mão de obra
escrava, intolerância e racismo são algumas das muitas dificuldades
que os refugiados encontram ao chegar ao Brasil.
Em virtude dos fatos mencionados, conclui-se que o governo
brasileiro precisa realocar esses migrantes para diversos estados e
regiões, na intenção de evitar aglomeração de refugiados em uma só
região, além de oferecer cursos gratuitos de língua portuguesa para
maior inclusão, também cargos e postos de trabalho para a integração do migrante refugiado na sociedade brasileira.

Ana Isabel Serafim – 3º ano A – EM
Instituto Laura Vicunã - Porto Velho/RO
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TEMA: A Saga dos refugiados no Brasil
A crise humanitária, vivida atualmente, é decorrente dos conflitos ocorridos, ultimamente, em todo o globo. Indivíduos de várias localidades buscam asilo, devido às
condições desumanas existentes em seus países, perseguições, guerras, entre outros
fatores. Logo, o Brasil acaba recebendo essas pessoas, por possuir um ótimo programa de acolhimento aos refugiados, mas, infelizmente, não disponibiliza condições
para abrigá-los devidamente, agravando, assim, os problemas iniciais dos refugiados.
O Brasil oferece medidas benéficas aos necessitados de asilo. Segundo o ACNUR (Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), ele é considerado um dos pioneiros na
proteção internacional de refugiados. Ao contrário de locais como a Sérvia, que é contra a
disponibilização de assentamentos a esses indivíduos, a nação brasileira já recebeu mais
de 9 mil refugiados legalizados, e o Conare (Comitê Nacional para Refugiados) aprovou políticas de facilitação de vistos aos sírios que apresentam necessidades iminentes de refúgio.

Entretanto, no Brasil, as condições de sobrevivência não são totalmente adequadas. Passando por crises políticas e econômicas, o país não possui recursos suficientes para oferecer saúde, moradia e alimentação de qualidade a mais pessoas, portanto estas acabam tendo dificuldades de se sustentar.
Como consequência, os problemas frequentes são largamente agravados. Os
postos de saúde tendem a ficar mais lotados, decorrente da falta de medidas e de
leitos para atender a todos; a miséria cresce, pela ausência de empregos suficientes disponíveis e o índice de violência eleva-se, causado por uma maior segregação
social. Dessa forma, torna-se cada vez mais difícil a manutenção da sobrevivência,
tanto dos refugiados quanto do povo brasileiro.
Dado o exposto, é fulcral a atuação das associações religiosas, junto às ONGs,
adotando políticas de apoio aos refugiados, por meio de criação de programas que
os abriguem nas casas de pessoas da comunidade religiosa ou na de indivíduos dispostos a fornecer asilo, além da divulgação desse projeto nas redes sociais (mídia
atual bastante popular), para garantir maior repercussão, com o objetivo de proporcionar uma assistência de qualidade a esses refugiados. Ademais, é preciso que as
instituições de ensino, como representantes da sociedade e dos moradores locais,
realizem, com os alunos, arrecadações de alimentos e de capital, em supermercados,
em lojas ou em outros estabelecimentos, para serem doados às famílias refugiadas,
com o fito de mobilizar a população para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos e, consequentemente, a de todos. Destarte, o Brasil conseguirá disponibilizar
os recursos adequados de sobrevivência para os necessitados de asilo.
Ana Lídia Ramalho– 3º Ano A – EM
Juvenal de Carvalho – Fortaleza/CE
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Para onde ir?
O número de refugiados no Brasil tem aumentado significativamente. Dentre os vários motivos de saída do país de origem, podemos destacar: guerra, fome, miséria, governo e a busca por melhores
condições de vida. As pessoas migram, geralmente, por estarem insatisfeitas com situações econômicas e sociais de onde vivem. Entretanto, é preciso fazer a análise tanto das consequências trazidas
ao país devido à entrada de estrangeiros, como das sofridas pelos
deslocados.
O movimento migratório humano traz consequências danosas
ao país que os recebe, como por exemplo, a alta taxa de desemprego, junto com o aumento da pobreza, pois a partir do momento em
que chegam pessoas a um país, elas começam a fazer parte do IDH
(Índice de Desenvolvimento Humano). O problema está ligado também ao fato de que poucos deslocados queiram ajuda, os venezuelanos são um exemplo. Manaus oferece a eles auxílio, no entanto, uma
quantidade reduzida aceita, pois ficam receosos quando se trata de
governo, haja vista as péssimas experiências vivenciadas no próprio
país.
Além disso, há países xenofóbicos e os imigrantes sofrem com o
preconceito e discriminação. Os países desenvolvidos são alvos daqueles que saem em busca de uma vida melhor. O Brasil, país emergente, que antes da crise estava em constante desenvolvimento,
tem se prejudicado com as intensas e constantes migrações. A falta
de infraestrutura tende a piorar para o povo, visto que a educação e
saúde não suprem nem as necessidades da própria nação e o mercado de trabalho está mais restrito.
É necessário, por conseguinte, cumprir as regras, a fim de ordenar
a imigração, seja ela legal ou ilegal. Além de maiores investimentos
por parte do governo nos setores sociais, fazendo, dessa forma, com
que os imigrantes e os nativos tenham qualidade de vida. O grande
problema é escolher o lugar certo.
Ana Paula Sampaio Feitosa – 3º Ano A – EM
Colégio Dom Bosco – Centro – Manaus/AM
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Brasil de portas abertas
Os movimentos migratórios estão presentes em nossa sociedade há décadas.
A necessidade da enviada de portugueses e espanhóis ao Brasil é um exemplo de
tal fato. Com o passar dos anos, cada vez mais é comum vermos a chegada de imigrantes no Brasil por conta dos problemas políticos, econômicos ou religiosos em
seus países de origem.
Atualmente a entrada de venezuelanos no Brasil assusta com a grande quantidade dos mesmos nas ruas e em abrigos. Ainda que estejam fugindo de uma crise
política/econômica no seu país, as situações de precariedade são absurdas. A grande
demanda de imigrantes fez com que o inchaço populacional apenas se agravasse.
Um exemplo são hospitais e escolas superlotados, comprometendo seu total funcionamento.
Por outro lado, o Brasil é o país que se encontra em 1º lugar em uma pesquisa
realizada com 17 mil pessoas de 22 países diferentes, a qual vê as imigrações como
benefício para seu país. Porém, os brasileiros ainda tratam os imigrantes com inferioridade e não lhes dando oportunidades. A xenofobia acaba se tornando um
problema frequente em algumas capitais.
Portanto, medidas devem ser tomadas para que o impasse seja resolvido. A conscientização das pessoas contra a intolerância pode ser amenizada por meio de campanhas realizadas nas escolas e comunidades, promovidas pelo Ministério da Educação. Podendo também ser feito um mutirão, realizado pela prefeitura da cidade
para a regularização dos imigrantes no país. Com essas ações será possível ter uma
melhor convivência e controle de pessoas no nosso país.
Ana Vitória Cordovil Pereira – 3º Ano B – EM
Colégio Dom Bosco – Centro – Manaus/AM
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País Tropical
“Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra”.
Em Antologia Poética, Drummond exprime uma situação a qual pode ser transcendida à época hodierna. A saga dos refugiados no Brasil é objeto de discussões por
se tratar de uma “pedra” em meio ao caminho dos brasileiros e da própria imigração.
Tais problemáticas refletem nesses refugiados, tanto na temática oriunda dessas migrações, como no “pseudo” acolhimento que há nos países receptores.
A gênese desse deslocamento migratório é, dessa forma, algo complexo. Muitas famílias deslocam-se de seus locais de origem devido às constantes perseguições, tanto étnicas, como religiosas; e saem, coercivamente, em busca de um
novo local onde possam recomeçar. A intolerância religiosa, precursora de muitos dos conflitos, imputa aos cidadãos uma nítida violência e violação dos direitos humanos. É perceptível que a maioria dessas migrações provém de países
orientais ou da África, os quais sofrem com guerras e oposições, acentuando o
número de deslocados.
Diante de toda essa crise humanitária, é fato que muitos países são receptíveis
aos migrantes. Vive-se em um mundo globalizado e muitas fronteiras não existem
mais. Em contrapartida, muitos indivíduos se deslocam para países do ocidente, mas
a recepção concreta, isto é, a inserção e o amparo legal não são plenamente efetivados. No Brasil, esses grupos são marginalizados: a maioria ocupa o setor informal
da economia e podem até não ingressar em diversos segmentos, como em âmbitos
acadêmicos. Indubitavelmente, a recepção é conflituosa, já que muitos brasileiros
afirmam que a vinda migratória pode comprometer economicamente a nação. Tal
prerrogativa deve ser desconstituída, pois pode ser feita uma qualificação do serviço.
Urge, dessa forma, uma nova configuração para a temática dos refugiados. No
Brasil, atestados pela Carta Magna, as diretrizes e leis devem ser ratificadas por todos
os Órgãos Nacionais. Núcleos de apoio, como amparos profissional, psicológico e
habitacional, devem ser fomentados e propagados midiaticamente. O Brasil, como
apóstrofe de um país tropical, dever ser bonito por natureza não só para os nativos,
mas também para aqueles que necessitam de uma nação abençoada para morar.
Ananda Gabrielle Zacarias Araújo – 3º Ano A – EM
Colégio Dom Bosco – Paralela/BA
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Povo Brasileiro
O Brasil é um país em desenvolvimento, com oportunidades para
todos que nele vivem. Essas oportunidades atraem pessoas de todo
o globo e, junto com esses, refugiados de países em crise em guerra,
que buscam melhores condições de vida.
Mas o processo para se refugiar pode ser burocrático e demorado, e nem todos podem esperar. Assim, existem muitos refugiados
ilegais que, sem documentos, não podem ter direitos iguais a todos,
o que leva a situações como trabalho escravo ou miséria.
Também há a xenofobia, seja pela ignorância ou preconceito,
muitos refugiados sofrem com a discriminação e com seus estereótipos, assim, perdem oportunidades e sofrem pela sua cultura, o que
também leva à criação de comunidades ou bairros onde eles se aglomeram.
Para ajudar quem se refugia no Brasil podemos tomar uma série de medidas. O estado deve criar e aplicar leis para ajudar o refugiado, além de intensificar a fiscalização; a mídia, com propagandas,
pode conscientizar a população e, com ajuda da mesma, desenvolver e apoiar projetos sociais; a família, conjunta à escola, deve educar
e incentivar os futuros adultos do Brasil na causa. Assim podemos, a
curto e longo prazo, prestar o máximo de apoio possível, fazendo jus
à hospitalidade e à calorosidade do povo brasileiro.
André Vinicius D. Cremer – 3º ano – EM
Instituto Maria Auxiliadora – Porto Velho/RO
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TEMA: A Saga dos refugiados no Brasil
É notório o grande destaque midiático envolvendo os refugiados em diversos países,
isto é, a atual medida escolhida pelo presidente dos Estados Unidos, o qual é contra a
política migratória, alavancou tal questão. Todavia, no Brasil, a situação é tão presente
quanto, uma vez que, em um ano, o número de migrações por refúgio aumentou em
dez por cento, revelando assim a falta de interesse popular nas políticas do país, devido
à baixa notoriedade da mesma.
Dessa forma, é compreensível o motivo de muitos refugiados possuírem condições precárias de vida. Afinal, no que tange à atualidade e ao historicismo, o descanso prevalece agravando cada vez mais a crise humanitária; ou seja, a maioria desses
imigrantes é proveniente da Síria, país frequentemente vítima de conflitos civis e sociais, então há certo trauma acumulado e, ao chegarem no Brasil, muitos são destratados quanto aos estudos e oportunidades de trabalho por preconceito à sua nação
e cultura.
Não obstante, é válido ressaltar que existem leis protegendo a questão migratória, deixando claro que o problema é uma divergência social e não política, por
conseguinte, a situação não será solucionada enquanto a população for “cega” para
os refugiados.
Portanto, é de suma importância que campanhas sociais sejam elaboradas pelo
Ministério da Cultura, em parceria com o MEC, para conscientizar o povo brasileiro
por meio de campanhas televisivas, e na internet, da relevância da integração dos
refugiados na sociedade. É viável, também, que o Governo Federal crie uma cota favorável à inserção dos mesmos no mercado de trabalho, pondo fim na miséria vivida
por eles.
Anna Paula da Silva Araújo – 3º ano – EM
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